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لدى استقبال جاللته ألهالي محافظتي العاصمة والشمالية

جاللة الملك :المجالس الرمضانية تعزز قيم التواصل والمحبة
وأهل البحرين امتازوا بها عبر تاريخهم العريق
يوم تخفق فيه القلوب بنبض المشاعر الصادقة ،تغمرها مالمح السعادة بلقاء
حب الوطن وأهله ويمنحه وافر عطائه ،هكذا عبرت
قائد الوطن الذي يحمل
ّ
قلوب أهالي محافظتي العاصمة والشمالية عند لقاء حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى في القصر العامر قصر
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي طالما التقى فيه أجداد جاللة الملك
المفدى الكرام مع أعيان العاصمة وتبادلوا أحاديث األدب والفكر والسياسة
وقضايا الناس ،بما يعكس قصة تالحم بين ملك وشعب يبادله الحب الصادق
في تعبير عفوي فيه من النقاء ما يفوق الوصف.
وبهذه المناسبة قال الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة
العاصمة إنه لمن دواعي الفخر واالعتزاز أن نحظى بلقاء جاللة الملك بحضور
هذا الجمع الطيب من أهالي محافظة العاصمة ،مهنئين جاللة الملك واألسرة
الكريمة وحكومة وشعب مملكة البحرين بشهر رمضان المبارك ،داعين
المولى العزيز الحميد أن يعيده على جاللته وعلى األمتين العربية واإلسالمية
باليمن والخير والبركات ،مؤكدين الوالء والحب لجاللته.
وقدم محافظ العاصمة هدية تذكارية إلى جاللة الملك المفدى عبارة عن
كتاب صور من تاريخ المنامة يتضمن مجموعة صور نادرة وقديمة من تاريخ
المنامة تعرض ألول مرة  ”...رمضانيات “ تابعت الحدث الهام على قلوب أهالي
محافظتي العاصمة والشمالية ونقلت تفاصيله ،كما تنفرد بحوار حصري
وخاص مع محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة حول
كتاب “صور من تاريخ المنامة”...
“عدد خاص”

عني برعايتها الخلفاء والملوك واألمراء ”الجزء األول”

الص َ
ال َة”
يمو ْا َّ
ترميم الكعبة َ ” ..ر َّب َنا ِل ُي ِق ُ

اس وَ َّ
الئِدَ َذل َ
َام وَ ا ْل َه ْد َي وَ ا ْل َق َ
“ج َع َل ال ّل ُه ا ْل َك ْعب ََة ا ْل َبي َ
ِك ِل َت ْع َل ُمو ْا أَ َّن
الش ْه َر ا ْل َحر َ
ْت ا ْل َحر َ
َام قِ يَامًا ِّلل َّن ِ
قال اهلل سبحانه وتعالى َ
َ
َ
َ
ِيم” ..إن خير البقاع على وجه المعمورة بلد اهلل الحرام
الس َماوَ ِ
يءٍ عَ ل ٌ
م َما فِ ي َّ
ال ّلهَ ي َْع َل ُ
ات وَ َما فِ ي األر ِ
ْض وَ أ َّن ال ّلهَ ب ُِك ِّل ش ْ
مكة المكرمة مهبط الوحي وموطن البعثة المحمدية التي اختارها اهلل لبيته الحرام ،ولقد اختصها اهلل تعالى بمزيد
من الفضل ،وجعل لها من الحرمة والمكانة هي ومدينة رسوله ما ليس لغيرهما من سائر البقاع ،وال أدل على ذلك من
مضاعفة الصالة فيها ،إذ الصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة فيما سواه ،لذا فال غرابة أن يكون لهذه المدينة
المقدسة مكانة جليلة في نفوس المسلمين ،تحمل على رعايتها والعناية بها ،وال سيما ممن شرفه اهلل بالوالية عليها،
فلقد عني الوالة من الخلفاء والسالطين والملوك واألمراء على مر التاريخ اإلسالمي بهذه المدينة المقدسة ،وحظي
المسجد الحرام بالعمارة والتشييد والعناية على أفضل صورة ممكنة في كل عصر بما يناسبه ،غير أن ما تحقق
للمسجد الحرام في العهد السعودي الزاهر ،قد تميز عما حصل له في العصور السابقة..

Ramadanyat
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لدى استقبال جاللته ألهالي محافظتي العاصمة والشمالية

جاللة الملك :لقاءات القلوب على المحبة والوفاء
من أهم ركائز المجتمع البحريني
إن المتأمل لمسيرة اإلنجاز والتطور غير
المسبوقين في ظل عهد حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
بفضل الخطط التنموية الموجهة لكافة
شرائح وفئات المجتمع يدرك بما ال يدع
مجا ً
ال للشك ما يكنه جاللته من رعاية دائمة
وعطف أبوي نحو أبناء هذا الوطن المعطاء
وما يسعى إليه جاللته من تحقيق الرفعة
والعزة والرفاه ألبناءه المواطنين الذين
الخيرة
هم على يقين بأن جهود جاللته
ّ
في تحقيق الخير لمواطنيه ليست خفية
ّ
لتشكل تلك الجهود
على ذي بصر أو بصيرة
عالمة مميزة في تاريخ وطننا الغالي
ونهضته المباركة التي يقودها جاللته بكل
عزم وحنكة واقتدار ..هكذا تحدثت القلوب
ٍ
بلسان صدق ويقين ثابت ووالء مخلص عند
لقاء حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى في
القصر العامر قصر الشيخ حمد بن عيسى
آل خليفة ،بما يعكس قصة تالحم بين ملك
وشعب يبادله الحب الصادق في تعبير
عفوي فيه من النقاء ما يفوق الوصف.
وبهذه المناسبة ،أكد محافظ العاصمة
الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة
إننا نحمد اهلل بأن ّ
من علينا بقيادة اتخذت
الرشد نهجا والحكمة سبيال ،وساست

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن

يوليه جاللة الملك المفدى لمحافظتي العاصمة

الناس بالعدل والحنكة؛ فكسبت القلوب

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه

والشمالية وأهاليهما كافة وبقضايا المواطنين

والعقول وحققت من اإلنجازات ما يشار إليه

اهلل في قصر الشيخ حمد المهنئين من أهالي

ومصالحهم وتأمين الحياة الكريمة لهم على

بالبنان على المستوى المحلي والعالمي.

محافظة العاصمة والمحافظة الشمالية بمناسبة

مختلف المستويات.

وقدم المحافظ خالل اللقاء هدية تذكارية
إلى جاللة الملك المفدى عبارة عن كتاب
“صور من تاريخ المنامة” يتضمن مجموعة
صور نادرة وقديمة من تاريخ المنامة تعرض
ألول مرة  “...رمضانيات ” تابعت الحدث الهام
على قلوب أهالي محافظتي العاصمة
والشمالية ونقلت تفاصيله ،كما تنفرد
بحوار حصري وخاص مع محافظ العاصمة

شهر رمضان المبارك في إطار اللقاءات التي يحرص
عليها جاللته مع رجاالت المملكة من مختلف
مدن البحرين وقراها ،حيث رفعوا إلى المقام
السامي لصاحب الجاللة أيده اهلل أصدق التهاني
وأطيب األمنيات بهذا الشهر الفضيل ،ضارعين إلى
المولى العلي القدير ان يعيده على جاللته أعوامًا
عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب
البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات.

وقد استهل اللقاء بتالوة آيات من الذكر الحكيم
وبعدها رحب حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى
بالجميع ،وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة
المباركة ،شاكرا جاللته لهم هذه المشاعر الطيبة،
منوها حفظه اهلل بما لشهر رمضان الكريم من
فضائل خصه اهلل تعالى بها تتعزز من خاللها قيم
التواصل والمحبة والتآلف وتبادل الزيارات األخوية من
خالل المجالس الرمضانية التي امتاز بها أهل البحرين

الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة

وفي بداية المقابلة تشرف األهالي بالسالم على

عبر تاريخهم العريق ،مؤكدا جاللته على أهمية

حول كتاب “صور من تاريخ المنامة”...

جاللة الملك المفدى ،معربين عن أسمى آيات الوالء

االستفادة من هذه األجواء الروحانية في تعزيز

وأعمق مشاعر الشكر والتقدير على تفضل جاللته

الوحدة الوطنية في مملكة البحرين بلدا للتآخي

بااللتقاء بهم ،مشيدين بالرعاية واالهتمام الذي

والتعايش بين الجميع.
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جاللة الملك:

نبادلكم التهاني بالشهر الكريم سائلين اهلل أن يعود عليكم وعلى أسركم بالخير والنعمة.
أود أن أشكركم على إرادتكم الصلبة ومواقفكم الوطنية لحفظ البلد وحفظ البحرين وأهلها
بهذه المواقف الصحيحة القوية.
إليه بالبنان على المستوى المحلي والعالمي لتصبح
مملكة البحرين الصغيرة برقعتها الجغرافية كبيرة
بقيادتها وبأبنائها وبناتها المخلصين الذين حازوا
قصب السبق في كل مضمار ،فهنيئا لنا بقيادة
سليل المجد ووارث مكارم األخالق والسجايا من آل
خليفة الكرام حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد
المفدى.
بحرْ ص جاللة الملك
وأشاد محافظ العاصمة ِ
على االستماع إلى مطالب أبناء الشعب وتلبية
احتياجاتهم وحث جاللته للمسئولين دائما للنزول
للمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب ،مؤكدا أنه لم
يكد يمر على اللقاء الميمون بين جاللة الملك وأبناء
محافظة العاصمة عام واحد حين رفعوا لجاللته
احتياجاتهم في مثل هذا الشهر الكريم وكان على
رأس أولوياتها الخدمات اإلسكانية حتى وجه صاحب
الجاللة الملك المفدى صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حجر
األساس ألكبر مشروع إسكاني في تاريخ العاصمة،
إنه مدينة شرق سترة التي سوف تستفيد منها أكثر
من خمسة آالف أسرة بحرينية وسوف تكون شاهدا
على التطور العمراني وتكامل الخدمات في مملكة
كما أكد جاللة الملك المفدى أن هذه اللقاءات التي
تجمع القلوب على المحبة والوفاء واإلخالص هي
من أهم الركائز في مجتمعنا البحريني المتحاب
ومن عاداتنا العربية األصيلة النابعة من تراثنا
البحريني العريق التي نحرص على المحافظة عليها
منذ عقود طويلة ،ونحث أبناءنا عليها دائمًا.
ثم تفضل جاللة الملك المفدى بإلقاء كلمة قال
فيها جاللته نحن نبادلكم التهاني بالشهر الكريم
والفضيل سائلين اهلل عز وجل ان يعود هذا الشهر
عليكم وعلى اسركم وأهليكم والجميع بالخير
والنعمة ان شاء اهلل ..أود ان أشكركم على إرادتكم
الصلبة ومواقفكم الوطنية لحفظ البلد وحفظ
البحرين واهلها بهذه المواقف الصحيحة القوية
وهلل الحمد ..ان من المؤسف ان ما حدث في دولة
الكويت الشقيقة واننا باسم الجميع قدمنا التعازي
إلى أخينا صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح وإلى أهل الكويت وعسى اهلل ان يسكنهم
فسيح جناته كشهداء للوطن ان شاء اهلل وان الخير
سوف ينتصر على الشر بإذن اهلل  ..أشكركم مرة
أخرى وكل عام وانتم بخير”.

البحرين في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى،

الرشد نهجا

مؤكدا أن كل االحتياجات التي تم رفعها إلى

وقدم محافظ العاصمة هدية تذكارية إلى جاللة

جاللة الملك هي في أيد أمينة تعمل على تلبيتها

الملك المفدى عبارة عن كتاب صور من تاريخ المنامة
يتضمن مجموعة صور نادرة وقديمة من تاريخ

في مصافحة رائعة بين اإلرادة الملكية والتطلعات
الشعبية.

المنامة تعرض ألول مرة.

وختم بالقول نؤكد لجاللة الملك والقيادة الرشيدة

وبهذه المناسبة قال الشيخ هشام بن عبد الرحمن

بأننا جميعا وكل المخلصين من أبناء وبنات هذا الوطن

آل خليفة محافظ محافظة العاصمة إنه لمن
دواعي الفخر واالعتزاز أن نحظى بلقاء جاللة الملك
بحضور هذا الجمع الطيب من أهالي محافظة
العاصمة ،مهنئين جاللة الملك واألسرة الكريمة
وحكومة وشعب مملكة البحرين بشهر رمضان
المبارك ،داعين المولى العزيز الحميد أن يعيده على
جاللته وعلى األمتين العربية واإلسالمية باليمن
والخير والبركات إنه سميع الدعاء ،مؤكدين الوالء
والحب لجاللته.
وأضاف محافظ العاصمة “ ،إننا نحمد اهلل سبحانه
بأن من علينا بقيادة اتخذت الرشد نهجا والحكمة
سبيال ،وساست الناس بالعدل والحنكة؛ فكسبت
القلوب والعقول وحققت من اإلنجازات ما يشار

الغالي نقف بنيانا مرصوصا خلف جاللته حفظه اهلل
ورعاه ،مجددين البيعة ومؤكدين والوالء والحب
لمقامه السامي ،داعمين لمشروع جاللته اإلصالحي
من أجل حاضر مملكة البحرين ومستقبلها الزاهر
بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
المنامة  ..صور عبر التاريخ
وفيما يتعلق بكتاب صور من تاريخ المنامة أكد الشيخ
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة
العاصمة في مقابلة مطوّ لة أجرتها مجلة
يعد
“رمضانيات” أن إنجاز كتاب “صور من تاريخ المنامة” ّ
إحدى ثمار التعاون والتنسيق بين محافظة العاصمة
وأهاليها الذين حرصوا على إمداد المحافظة بألف
صورة توثق جوانب مهمة من تاريخ البحرين ،وكثير
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محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة:

القيادة اتخذت الرشد نهجا والحكمة سبيال وساست الناس بالعدل والحنكة
كتاب “صور من تاريخ المنامة” يوثق  100صورة قديمة ونادرة من تاريخ العاصمة
الكتاب ثمرة تعاون بين “المحافظة” في عملية التوثيق التاريخي
لتكون ملهما لألجيال القادمة وتوثيقا لحقبة
مهمة من تاريخ البحرين ليتعلم األبناء كيف عاش
اآلباء واألجداد ،ومرجعا هامًا للدارسين والمهتمين
بالتاريخ ،وقد حرصنا على ترجمة هذا الكتاب إلى
اللغة اإلنجليزية ليكون مرجعا للزوار والمهتمين
والباحثين من غير الناطقين باللغة العربية ،مما
يجعلنا حريصين كل الحرص على إخراج الكتاب
بأفضل صورة له تجعل منه مرجعًا مهمًا عن
المنامة.
وأوضح أنه الكتاب مر خالل فترة إعداده على عدة
مراحل أهمها جمع الصور التاريخية النادرة للمنامة
والتي لم تنشر أو تعرض من قبل ،حيث مر الكتاب
بفترة إعداد طويلة قاربت العام من خالل جمع
الصور ورصد المعلومات المهمة والتاريخية التي من
شأنها أن تكون مرجعًا ،وما هذا الكتاب إال شهادة
وفية وتوثيق مهم ألهم اللحظات التي تخلد تاريخ
المنامة.
وقال إن إصدار محافظة العاصمة لهذا الكتاب يأتي
انطالقا من رؤية محافظة العاصمة المتمثلة في أن
تكون محافظة رائد ومتميزة في خدمة المواطنين
والمقيمين من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة،
حيث ارتأت المحافظة أهمية توثيق تاريخ المحافظة
بالصور التاريخية لتكون شاهدًا على المسيرة التنموية
التاريخية التي شهدتها مملكة البحرين في العقود
الماضية ،وحرصًا منهم على جمعها وعرضها على
زوار وضيوف البالد ،منوهًا بإن هذا الكتاب يعد إضافة
إلى سلسلة المنشورات واالصدارات التي تصدرها
بشكل سنوي أو دوري ،للدور الذي تلعبه في إذكاء
المهتمين بكافة المعلومات والبيانات القيّمة
حول الجوانب المتعلقة بمجمل المشاريع والبرامج
والفعاليات التي أقامتها المحافظة.
وأشار إلى أن كتاب “صور من تاريخ المنامة” هو إحدى

ونوه إلى أن هذا هو اإلصدار األول للكتاب التاريخي
عن العاصمة ،وبإذن اهلل تعالى نسعى إلصدار عدد
ثاني وثالث من الكتاب نظرًا المتالكنا كم كبير من
الصور والمعلومات التي نرغب في توثيقها بأعداد
أخرى لتوثيق حياة أهل العاصمة ،ونطلب من األهالي
الكرام التواصل مع محافظة العاصمة لتزويدنا
بالصور والمعلومات التاريخية عن المنامة من أجل
نشرها في اإلصدارات القادمة.
وأفاد أنه انطالقا من رؤية محافظة العاصمة
“محافظة رائدة ومتميزة في خدمة المواطنين
والمقيمين من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة”،
وإيمانًا من تطلعات ومسئوليات المحافظة التي
نيطت بها نحو المساهمة في االشراف على
السياسات العامة والخطط التنموية بوصفهما
ركيزتيْن من ركائز تحقيق الشراكة المجتمعية
لتعميق الحس الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية،

منها ينشر للمرة األولى حيث تم اعتماد افضل 100

ثمار التعاون والتنسيق بين محافظة العاصمة

صورة للكتاب نظرًا لجودتها ودقتها ،حيث تشهد

وأهاليها الذين حرصوا على إمداد المحافظة بألف

جميع الصور بماضي الذين ضحوا من اآلباء واألجداد

صورة التي توثق جوانب مهمة من تاريخ البحرين،

المخلصين الذين عاهدوا اهلل الوقوف خلف راية

وكثير منها ينشر للمرة األولى حيث تم اعتماد افضل

لجوهر عمل كافة اإلدارات واألقسام الساعية إلى

المؤسسين األوائل بوصف العاصمة قلب المملكة

 100صورة للكتاب نظرًا لجودتها ودقتها ،األمر الذي

تطوير الخدمات العامة بوصفها حلقة الوصل بين

النابض وما نعيشه اليوم من مكتسبات شاهد على

يبعث على المزيد من الفخر واالعتزاز ويدفعنا نحو

الجهات الخدمية من جهة والمواطنين والمقيميين

حجم مسيرة اإلنجاز والتطور غير المسبوقين في

مضاعفة الجهود للتعاون مع المهتمين بالتاريخ

من جهة ثانية ،حيث توصف محافظة العاصمة

ظل حكم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن

والصور القديمة من أجل إصدار نماذج مشابهة

بأنها جهة تنسيقية ،وبمعنى أدق توصف المحافظة

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

تحكي تاريخ العاصمة وتثري المكتبة البحرينية،

بأنها حلقة وصل بين الجهات الحكومية من جهة

تعمل المحافظة العاصمة وفقًا لرؤيتها الجديدة
التي تأتي متالزمة مع مدلوالت عمل المحافظة
ومسيرتها التطورية بهدف تقديم انعكاسه حقيقية
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األمانة والرغبة الجامحة في تأسيس بناء شامخ
نعيش واقعه اليوم ونقطف طلعه النضيد ،وحاضر
العاصمة المنامة قلب المملكة النابض والتي نعيش
واقعها اليوم شاهدة على حجم مسيرة اإلنجاز
والتطور غير المسبوقين في ظل حكم حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى الذي وبفضل حنكته ورؤيته
الثاقبة عزز من دور العاصمة في الشأنين اإلقليمي
والدولي ،فلم تشكل المساحة الجغرافية الصغيرة
حجر عثرة أمام طريقها نحو تحقيق انجازات حضارية
عظيمة وصروح شامخة في شتى الميادين اتسمت
بالشمولية والتكامل في جوانبها التنموية والبشرية
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية.
وفيما يتعلق بصورة الغالف ،قال المحافظ إنه ال بد
أن أشير إلى أن صورة غالف الكتاب من الصور النادرة
عن العاصمة المنامة ،حيث أخذت الصورة في
خمسينيات القرن الماضي من طائرة ،لتبين هذه
اللقطة التاريخية جمال منطقة الجفير حتى قصر
القضيبية العامر ،وتبين كذلك كيف كان الناس
يعيشون على السواحل الجميلة.
وحول فكرة إصدار الكتاب ،كشف المحافظ أن فكرة
إصدار الكتاب جاءت من أجل تقديمه كإهداءات لزوار
والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى ،وتعظيم

قالبًا صحفيًا متعددًا شمل بالمجمل “أخبار صحفية،

محافظة العاصمة يعرض لهم تاريخ العاصمة ،حيث

تلك الصفة يأتي من خالل التنسيق والتعاون بين

تصريحات ،لقاءات ،مقابالت ،تحقيقات” ،حيث تأتي

جاء إصدار هذا الكتاب من محافظة العاصمة ليبين

الجهات المتعاونة لحلحة كافة القضايا والمشاكل

هذه الزيادة المطردة في اإلنتاج الصحفي بهدف

دورها بتعاون األهالي في عملية التوثيق التاريخي،

التي تؤرق األهالي لضمان االرتقاء بالمحافظة إلى

تكوين قدرات الخلق واإلبداع في مجاالت صياغة

ويعطي صورة حول التطور الحضاري الذي شهدته

وانتهاء
مصاف ومستويات الجودة والمعايير الدولية
ً
نحو تحقيق رؤية مملكة البحرين االستراتيجية 2030

الصورة اإليجابية للمحافظة وفق رسالتها ورؤيتها،

مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة

والتركيز على توحيد الخطاب اإلعالمي وإتباع

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

التي تنشدها القيادة الرشيدة على الدوام.

أفضل السبل المثلى في صياغة الرسائل االعالمية

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،وقد حرصنا

وشدد المحافظ على أن محافظة العاصمة تولي

ونقل مضامينها عبر وسائل اإلعالم لضمان زيادة

على إصدار الكتاب باللغتين العربية واإلنجليزية

أهمية قصوى للمنشورات واالصدارات التي تصدرها

نسبة ترويج المحافظة لفعالياتها وابراز أنشطتها

وذلك ألهمية األمر ،كون هذا الكتاب سيعرض على

بشكل سنوي أو دوري ،للدور الذي تلعبه في إذكاء

وبرامجها وتعريف المواطن والمقيم باألدوار

الضيوف من الدول العربية واألجنبية ،ويعتبر إنجاز هذا

المهتمين بكافة المعلومات والبيانات القيّمة

المختلفة التي تقوم بها المحافظة ،وقد أصدرت

الكتاب القيّم بمثابة شرف ال يضاهيه شرف يعبر عن

حول الجوانب المتعلقة بمجمل المشاريع والبرامج

محافظة العاصمة مؤخرًا كتابها السنوي لسنة

مدى حرص محافظة العاصمة على إمداد الخبراء

والفعاليات التي اقامتها المحافظة ،وللتأكيد على

2014م وللعام الثاني على التوالي ،والذي يوثق سبل

والمتخصصين والمهتمين بالصور النادرة والفريدة

النهج الذي تسير عليه ،أصدرت المحافظة مطلع

التعاون المشتركة بين محافظة العاصمة واألهالي،

التي تحاكي واقع وحال محافظة العاصمة قديمًا،

العام الفائت تقريرها السنوي األول لعام 2013م،

إلى جانب إصدار العديد من المطبوعات المتعلقة

باعثًا ذلك المزيد من الفخر واالعتزاز في قلوب

باإلضافة إلى التعاون مع صحيفة الوطن في

بمشروع

كتيبات

أهالي العاصمة ،ودافعًا نحو مضاعفة الجهود

تخصيص صفحة شهرية أصدر إلى اآلن سبعة أعداد

تعريفية بالمحافظة باللغتين العربية ،والعديد من

للمضي قدمًا نحو السعي في اصدار كتيبات جديدة

نشر في ثناياها جميع األوجه الصحفية أتيح من

المطبوعات األخرى المتعلقة بأنشطة وفعاليات

متخصصة في هذا المجال.

خاللها الفرصة ألهالي العاصمة من وجهاء وأعيان

وبرامج محافظة العاصمة.

وشدد المحافظ على أن محافظة العاصمة

ورجال اعمال في نشر ما يجول بخاطرهم بما يتعلق

وأكد المحافظ أن الجميع يدرك بأن محافظة

لم تواجه اية صعوبات تذكر في اصدار الكتاب

بأحوال العاصمة ككل ،إذ يعتبر قيام المحافظة

العاصمة تستذكر مكتسبات تاريخها العريق

لكونه جاء بالتعاون والتنسيق مع مجموعة من

بإصدار تلك االصدارات بالخطوة الفريدة من نوعها

إخالصًا وتقديرًا للسواعد التي عملت في بناء

المتخصصين في مجال تأليف وإصدار الكتب الفريدة

على مستوى كافة المحافظات تضاف إلى سلسلة

هذه المحافظة المعطاءة ،فاألرض ،والسواحل،

والمتخصصة في مجال الصور القديمة ،وال يفوتنا

إنجازات المحافظة.

واألسواق ،واألزقة جميعها تشهد بماضي الذين

ذكر ان التاريخ سيسجل هذا اإلنجاز بأحرف من نور

وأضاف المحافظ أنه ومن هذا المنطلق ،استطاعت

ضحوا من اآلباء واألجداد المخلصين اللذين عاهدوا

لما يعكسه هذا الكتاب من قصة تالحم بين أهالي
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اهلل الوقوف خلف راية المؤسسين األوائل ،حاملين

محافظة العاصمة في حب هذا الوطن المعطاء.

العاصمة

الخضراء،

وكذلك
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خالل لقاء جاللة الملك المفدى للمهنئين من أهالي المحافظة برمضان

محافظ الشمالية :المجتمع البحريني محافظ لقيم التواصل كإرث تاريخي متجذر

تسلم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه لوحة فنية عنوانها
ً
نيابة عن أهالي الشمالية،
“رسالة تعايش” قدمها محافظ الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور إلى جاللة الملك
ورسمها الفنان البحرين وابن قرية دار كليب حسين عيسى.
وأكد محافظ الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور ،خالل تشرف أهالي المحافظة الشمالية بلقاء جاللة الملك
المفدى حفظه اهلل مساء السبت  27يونيو  ،2015أن المناسبة الوطنية الرمضانية البارزة تنطلق من الثوابت الدينية والوطنية
البحرينية األصيلة التي ترسخت في شخصية اإلنسان البحريني المعتز بانتمائه لإلسالم وللعروبة ،والمتشرف بعمق والئه
إلى بالده وخليجه العربي.
وأشار المحافظ إلي أن معاني تلك اللوحة القت استحسان واعجاب جاللة الملك ،تتوافق مع المعاني والدالالت الكبيرة المتمثلة في الحفاظ على
قيم التواصل والتآلف والمحبة.
وأضاف أن تلك المعاني إرث تاريخي له عراقته وجذوره ،فإن عادة جاللة الملك النبيلة في هذه اللقاءات السنوية الرمضانية ،تضيف إلى مسيرة
ً
وحكومة وشعبًا” شحذ الجهود والهمم والمبادرات والعمل الوطني المشترك بين كل فئات المجتمع لصيانة صرح الوحدة
البحرين “ملكًا
الوطنية بكل دعائمها من :السالم والتعايش والتآخي وتعزيز النسيج الوطني ،وهذه كلها تجسدت في مبادرة المحافظة الشمالية“ :كلنا شركاء
في السالم” إسهامًا في الحفاظ على كل السمات والخصائص والصفات الحاضنة لمفاهيم لم الشمل تحت راية الوطن ،وتجاوز كل المراحل
والظروف ،وصياغة التالحم الحقيقي بين كل فئات الشعب وطوائفه أفرادًا ومؤسسات ،لمواصلة مسيرة الوطن المباركة.
وعن اللوحة ،قال المحافظ العصفور أنها عمل تشكيلي يحمل صور المغفور لهما العالمة الشيخ أحمد العصفور والعالمة الشيخ يوسف
الصديقي طيب اهلل ثراهما ،ومن خلفها علم البحرين والتاج الملكي تعبيرًا عن التسامح والتعايش بين الطائفتين الكريمتين في وطن للجميع ،أما
الفنان حسين عيسى فقد عبر عن لوحته بالقول أن رمزيتها تقوم على أساس اختيار شخصيتين لهما مكانة بارزة وكبيرة في نفوس أهل البحرين
بل وأهل الخليج والعالم العربي واإلسالمي ،وهما رمزان للتعايش الحقيقي بين الطائفتين الكريمتين السنة والشيعة ،وكأن رابطًا بين الزالق -حيث
مسقط رأس الشيخ الصديقي ،-ودار كليب -حيث مسقط رأس الشيخ أحمد آل عصفور -قريتان ينبضان بذات المعاني في كل تراب الوطن..
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إلى حضرة مقام
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى
بقلوب عامرة بالمحبة والوفاء واإلخالص في رحاب أيام الشهر الفضيل ،نرفع لجاللتكم
أصدق التهاني وأطيب األمنيات ،وأسمى آيات الوالء وأعمق مشاعر الشكر والتقدير،
ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيده على جاللتكم أعوام ًا عديدة بموفور الصحة
والسعادة وعلى شعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات ،مجددين لجاللتكم العهد
والوفاء ،ومشيدين برعاية واهتمام جاللتكم لكافة قضايا األهالي والمواطنين وشرائح
وفئات المجتمع ومصالحهم وتأمين الحياة الكريمة لهم على مختلف المستويات،
الخيرة في تحقيق الخير لمواطنيكم ليست خفية على ذي
ومؤكدين أن جهود جاللتكم ّ
بصر أو بصيرة وعالمة مميزة في تاريخ وطننا الغالي ونهضته المباركة التي تقودونها
عزم وحنكة واقتدار.
جاللتكم بكل ٍ

الوجيه عبداهلل محمد جمعة ،المهندس عبدالرحمن محمد جمعة
محمد عبداهلل جمعة ،خالد عبدالرحمن جمعة ،فيصل عبدالرحمن جمعة ،يوسف عبداهلل جمعة

إلى حضرة مقام
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى
بقلوب عامرة بالمحبة والوفاء واإلخالص في رحاب أيام الشهر
الفضيل ،نرفع لجاللتكم أصدق التهاني وأطيب األمنيات ،وأسمى آيات
الوالء وأعمق مشاعر الشكر والتقدير ،ضارعين إلى المولى العلي القدير
أن يعيده على جاللتكم أعوامًا عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى
شعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات ،مجددين لجاللتكم
العهد والوفاء ،ومشيدين برعاية واهتمام جاللتكم لكافة قضايا
األهالي والمواطنين وشرائح وفئات المجتمع ومصالحهم وتأمين
الحياة الكريمة لهم على مختلف المستويات ،ومؤكدين أن جهود
جاللتكم الخ ّيرة في تحقيق الخير لمواطنيكم ليست خفية على ذي
بصر أو بصيرة وعالمة مميزة في تاريخ وطننا الغالي ونهضته المباركة
عزم وحنكة واقتدار.
التي تقودونها جاللتكم بكل
ٍ

محمد صالح الدين وإخوانه

إلى حضرة مقام
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى
بقلوب عامرة بالمحبة والوفاء واإلخالص في رحاب أيام الشهر الفضيل ،نرفع
لجاللتكم أصدق التهاني وأطيب األمنيات ،وأسمى آيات الوالء وأعمق مشاعر الشكر
والتقدير ،ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيده على جاللتكم أعوام ًا عديدة
بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات،
مجددين لجاللتكم العهد والوفاء ،ومشيدين برعاية واهتمام جاللتكم لكافة قضايا
األهالي والمواطنين وشرائح وفئات المجتمع ومصالحهم وتأمين الحياة الكريمة
الخيرة في تحقيق الخير
لهم على مختلف المستويات ،ومؤكدين أن جهود جاللتكم ّ
لمواطنيكم ليست خفية على ذي بصر أو بصيرة وعالمة مميزة في تاريخ وطننا
عزم وحنكة واقتدار.
الغالي ونهضته المباركة التي تقودونها جاللتكم بكل ٍ

ناصر القصير

إلى حضرة مقام
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى
بقلوب عامرة بالمحبة والوفاء واإلخالص في رحاب أيام الشهر الفضيل ،نرفع
لجاللتكم أصدق التهاني وأطيب األمنيات ،وأسمى آيات الوالء وأعمق مشاعر
الشكر والتقدير ،ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيده على جاللتكم
أعوامًا عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب البحرين الكريم بالخير
واليمن والبركات ،مجددين لجاللتكم العهد والوفاء ،ومشيدين برعاية
واهتمام جاللتكم لكافة قضايا األهالي والمواطنين وشرائح وفئات المجتمع
ومصالحهم وتأمين الحياة الكريمة لهم على مختلف المستويات ،ومؤكدين
أن جهود جاللتكم الخ ّيرة في تحقيق الخير لمواطنيكم ليست خفية على
ذي بصر أو بصيرة وعالمة مميزة في تاريخ وطننا الغالي ونهضته المباركة التي
عزم وحنكة واقتدار.
تقودونها جاللتكم بكل
ٍ

رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة

إلى حضرة مقام
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى
بقلوب عامرة بالمحبة والوفاء واإلخالص في رحاب أيام الشهر
الفضيل ،نرفع لجاللتكم أصدق التهاني وأطيب األمنيات ،وأسمى
آيات الوالء وأعمق مشاعر الشكر والتقدير ،ضارعين إلى المولى
العلي القدير أن يعيده على جاللتكم أعوامًا عديدة بموفور
الصحة والسعادة وعلى شعب البحرين الكريم بالخير واليمن
والبركات ،مجددين لجاللتكم العهد والوفاء ،ومشيدين برعاية
واهتمام جاللتكم لكافة قضايا األهالي والمواطنين وشرائح
وفئات المجتمع ومصالحهم وتأمين الحياة الكريمة لهم على
مختلف المستويات ،ومؤكدين أن جهود جاللتكم الخ ّيرة في
تحقيق الخير لمواطنيكم ليست خفية على ذي بصر أو بصيرة
وعالمة مميزة في تاريخ وطننا الغالي ونهضته المباركة التي
عزم وحنكة واقتدار.
تقودونها جاللتكم بكل
ٍ

محمد محمد شريف حاتم وأوالده

يتقدم �سعادة ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن بن حممد �آل خليفة
حمافظ حمافظة العا�صمة بالنيابة عن �أهايل حمافظة العا�صمة ب�أ�سمى �آيات ال�شكر
والتقدير والعرفان �إىل مقام

ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
على تكرمه بزيارة عا�صمة مملكة البحرين املنامة وااللتقاء ب�أهايل حمافظة العا�صمة
يف جو حميمي وعائلي ،داعي ًا املوىل ع ّز ّ
وجل �أن يبارك جلاللته يف �شهر رم�ضان
الف�ضيل و�أن يعيده على جاللته باخلري واليمن والربكات ،جمددين جلاللته العهد
والوالء واحلب ال�صادق ،مقدرين حر�ص جاللته على التوا�صل مع �أبناء �شعبه الويف.

إلى حضرة مقام
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى
بقلوب عامرة بالمحبة والوفاء واإلخالص في رحاب أيام الشهر الفضيل،
نرفع لجاللتكم أصدق التهاني وأطيب األمنيات ،وأسمى آيات الوالء
وأعمق مشاعر الشكر والتقدير ،ضارعين إلى المولى العلي القدير أن
يعيده على جاللتكم أعوامًا عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى
شعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات ،مجددين لجاللتكم
العهد والوفاء ،ومشيدين برعاية واهتمام جاللتكم لكافة قضايا
األهالي والمواطنين وشرائح وفئات المجتمع ومصالحهم وتأمين
الحياة الكريمة لهم على مختلف المستويات ،ومؤكدين أن جهود
جاللتكم الخ ّيرة في تحقيق الخير لمواطنيكم ليست خفية على ذي
بصر أو بصيرة وعالمة مميزة في تاريخ وطننا الغالي ونهضته المباركة
عزم وحنكة واقتدار.
التي تقودونها جاللتكم بكل
ٍ

نبيل عبدالرحمن أجور وكافة أفراد عائلة أجور

إلى حضرة مقام
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى
بقلوب عامرة بالمحبة والوفاء واإلخالص في رحاب أيام الشهر الفضيل ،نرفع
لجاللتكم أصدق التهاني وأطيب األمنيات ،وأسمى آيات الوالء وأعمق مشاعر الشكر
والتقدير ،ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيده على جاللتكم أعوامًا عديدة
بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات،
مجددين لجاللتكم العهد والوفاء ،ومشيدين برعاية واهتمام جاللتكم لكافة
قضايا األهالي والمواطنين وشرائح وفئات المجتمع ومصالحهم وتأمين الحياة
الكريمة لهم على مختلف المستويات ،ومؤكدين أن جهود جاللتكم الخ ّيرة في
تحقيق الخير لمواطنيكم ليست خفية على ذي بصر أو بصيرة وعالمة مميزة في تاريخ
عزم وحنكة واقتدار.
وطننا الغالي ونهضته المباركة التي تقودونها جاللتكم بكل
ٍ

جمعية سيدات األعمال البحرينية
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بناء وكسوة ”الجزء الثاني”
ّ
أهتم بها حكام المسلمين ً

يم َم َك َ
ان ا ْل َب ْي ِت”
اه َ
”و ِإ ْذ َب َّو ْأ َنا ِل ِإ ْب َر ِ
ترميم الكعبة َ ..

اج َع ْل أَ ْفئِ َد ًة ِّم َ
قال َج َّ
الص َ
ند َب ْيتِ َ
س َك ُ
اس َت ْه ِوي
يمو ْا َّ
ن ال َّن ِ
ح َّر ِ
ال َة َف ْ
ك ا ْل ُم َ
نت مِ ن ُذ ِّريَّتِ ي ِب َوادٍ َغ ْي ِر ذِ ي َز ْر ٍع عِ َ
ل َجال ُله “ َّر َّب َنا ِإ ِّني أَ ْ
م َر َّب َنا ل ُِي ِق ُ
ن َّ
م َي ْ
ش ُك ُر َ
هم ِّم َ
ات َل َع َّل ُ
م َوا ْر ُز ْق ُ
ون”  ..للكعبة المشرفة مكانة في قلوب المسلمين ،ألن اهلل عظم منزلتها ،وجعلها
الث َم َر ِ
ِإ َل ْي ِ
ه ْ
ه ْ
واهتم بها حكام
قبلة المصلين في اليوم خمس مرات هلل رب العالمين ،وقد جرى لها ترميمات ،وبناء في عصور التاريخ
ّ
بناء وكسوة ،وتنظيفا وتحلية بالذهب والفضة ،ومع تقادم العهد ،وحدوث السيول التي كانت تدخل الحرم ،حتى
المسلمين
ً
أن الطائفين قد يغرق منهم أناس ،عندما يتكاثر الماء حول الكعبة ،وقد ذكر ابن جبير وغيره مشاهدتهم للناس يطوفون
هلل سبحانه ،سباحة وكان من أعمال السعودية وجهودها الموفقة االهتمام بوقاية الحرم الشريف عن كافة المخاطر ،وقد
رصد المؤرخون ذلك في سجالت الحوادث وبي ّنوا أضرارها ،وحظيت الكعبة المشرفة باهتمامات بالغة من آل سعود منذ
دخل الملك عبدالعزيز مكة“ ..رمضانيات” تفتح ملف ترميم الكعبة وأبرز التوسعات واألعمال العمرانية في العهود اإلسالمية
المختلفة منذ عهد الخلفاء الراشدين وحتى العهد السعودي الزاهر ...
عهد الخلفاء الراشدين

قواعد إبراهيم الخليل عليه السالم ،ثم بناء عبد الملك

ولم يكن للمسجد الحرام منذ عهد الخليل عليه

بن مروان لما تهدم من المسجد الحرام بعض أجزائه،

السالم وحتى عهد رسول اهلل ،وعهد أبي بكر رضي

بسبب قتال الحجاج البن الزبير ،وجلب إليه السواري في

اهلل عنه سور خاص به ،بل كانت الدور تحيط به

البحر إلى جدة ،وسقفه بالساج وعمره عمارة حسنة،

من كل جانب ،تمتد بينها طرق ،تؤدي إلى الكعبة

كما أعاد بناء الكعبة على بناء قريش ،ثم توسعة

المشرفة ،وقد بقي األمر على هذا الحال في أول

وبناء الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك سنة 91هـ
إذ نقض عمل أبيه وعمل عم ً
ال محكمًا بأساطين

ما قرب من الكعبة من دور ،وأدخلها في المطاف،

الرخام ،وسقفه بالساج ،وأ ّزر المسجد من داخله

اإلسالم ،حتى اشترى عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه

بالرخام ،وجعل للمسجد شرفات ،وبقي المسجد

وجعل حولها جدارًا قصيرًا دون القامة ،وعمل سدًا
عظيمًا بأعلى مكة في الجهة الشرقية الشمالية من

الحرام على ذلك الحال ،حتى زاده الخليفة العباسي

عهود مختلفة

أبو جعفر المنصور؛ زيادة يسيرة في شقه الشامي،

العظيمة التي كانت تجتاحها ولما ضاق المسجد

وجاءت أولى التوسعات في عهد عبد اهلل بن الزبير رضي

وعمل منارة في الركن الغربي ،ثم أعقب ذلك الزيادة

على المصلين في عهد عثمان رضي اهلل عنه اشترى

اهلل عنهما للمسجد الحرام ،وذلك سنة أربع وستين

بعض الدور وأدخلها في المسجد ،وذلك سنة ست

وخمس وستين واشترى دورًا من الناس وأدخلها في

وعشرين من الهجرة ،وجعل للمسجد أروقة.

المسجد الحرام ،كما قام كما قام ببناء الكعبة على

الكعبة؛ حماية للمسجد الحرام والكعبة من السيول

الكبرى والبناء العظيم الذي قام به الخليفة المهدي
العباسي ،حيث أمر بشراء الدور التي في أعلى المسجد
الحرام بين المسعى والمسجد من الجانب الشرقي،
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وكذلك من الجوانب األخرى ،وأدخلت المساحات كلها

وفي سنة 1346هـ أمر بإصالح آخر للمسجد الحرام،

بعد تقدير أثمانها ،وتعويض أصحابها ،وتضمنت هذه

توسعة للمسجد الحرام ،وبدأت التوسعة سنة 167هـ،

شمل الترميم والطالء ،كما أصلح مظلة إبراهيم ،وقبة

التوسعة بناء ثالثة طوابق :األقبية ،والطابق األرضي،

غير أن الخليفة المهدي وافته المنية قبل أن تكتمل

زمزم ،وشاذروان الكعبة المعظمة ،وأنفق على ذلك

والطابق األول ،مع بناء المسعى بطابقيه ،وتوسعة

التوسعة ،فأكملها ابنه الخليفة موسى الهادي سنة

ما يربو على ألفي جنيه ذهبًا ،وفي نفس السنة أمر

المطاف ،وصار بئر زمزم في القبو ،وقد زود قبو زمزم

170-169هـ ،وكانت توسعته أعظم توسعة وبناء ،فقد

بعمل مظالت قوية ثابتة على حاشية صحن المطاف،

بصنابير الماء ومجرى للماء المستعمل ،كما شملت

زاد في المسجد  12512مترًا ،ثم حصل في المسجد

ليستظل تحتها المصلون ،فعملت من الخشب الجاوي

التوسعة إزالة مبان كانت تضيق على المصلين

الحرام إصالحات وترميمات متعددة في عهود عدد

وكسي بالقماش الثخين األبيض ،ثم عملت بعد

والطائفين في صحن المطاف ،مثل مظلة زمزم،

من خلفاء بني العباس ،كان آخرها في عهد الخليفة

ذلك مظالت ثابتة في أطراف الصحن مثبتة باألروقة،

وباب بني شيبة ،والمقامات األربعة ،وشملت أيضًا

المقتدر باهلل سنة  306هـ ،وبقي المسجد من وقت

تنشر وتلف عند الحاجة ،وبقيت سنوات عديدة ،يجري

تحويل مجرى مياه األمطار بين جبل الصفا والمبنى

عمارة المهدي لم يحصل له تجديد وال توسعة تذكر

تجديدها باستمرار ،وفي نفس السنة أمر بتأسيس أول

العثماني ،وتم إحداث الميادين والشوارع ومواقف

مدة  810سنوات ،سوى بعض الترميمات والتحسينات

مصنع لكسوة الكعبة المشرفة ،وخالل سنة 1345هـ

للسيارات ودورات للمياه ومواضع للوضوء قريبة من

و1346هـ أمر بتبليط المسعى بالحجر الصوان المربع

المسجد الحرام في جميع جهاته على أحدث نظام

وأن يبنى بالنورة ،وكان ذلك أول مرة في التاريخ يرصف

في ذلك الوقت ،وفي سنة 1376هـ أمر رحمه اهلل

فيها هذا الطريق منذ فرض اهلل تعالى الحج على

بعمل سلم متحرك للكعبة المشرفة ،وكان مغلفًا

وبعض الزيادات اليسيرة.

عمارة العثمانيين
وفي عهد الخليفة العثماني السلطان سليم خان
سنة 979هـ حصل في المسجد الحرام خلل وتصدع
كبير ،بحيث ال ينفع معه أي عالج ،فأصدر السلطان أمره

المسلمين؛ مما كان سببًا في راحة الساعين من الغبار
واألتربة ،كما أمر بإزالة نواتئ الدكاكين التي ضيقت
المسعى ،فصار المسعى في غاية االستقامة وحسن

بالفضة ومنقوشًا بالذهب ،وفي عام 1377هـ أمر
بترميم الكعبة المشرفة ،واستبدال سقفها األعلى
القديم بسقف جديد ،وأبقى على السقف السفلي

ببناء المسجد الحرام جميعه بغاية اإلتقان واإلحكام،
ولما ُفرغ من بناء الجانبين الشرقي والشمالي توفي

السبيل القديم ،وفي سنة 1354هـ أمر بإصالح الحجر

رحمه اهلل ،وتولى ابنه السلطان مراد خان الخالفة

المفروش على مدار المطاف ،وإصالح أرض األروقة،

فأصدر أمره بإكمال بناء المسجد الحرام ،حتى أكمل
بناؤه بناء كام ً
ال على الشكل القائم اآلن ،وذلك عام

وترميم وترخيم عموم المسجد ،وتجديد األلوان،
وإزالة كل ما به تلف ،كما تم إزالة الحصباء القديمة

984ه ،وهو ما يسمى اآلن بالرواق العثماني ،ثم تال ذلك

واستبدالها بأخرى جديدة ،وفي سنة 1366هـ أمر بتجديد

عدة ترميمات وإصالحات في عهد الدولة العثمانية،

سقف المسعى بطريقة فنية محكمة ،وكانت مظلة

كان من أهمها بناء الكعبة المشرفة حينما تهدمت

السقف ممتدة بطول المسعى من الصفا إلى المروة

بسبب األمطار ،وكان ذلك في عهد السلطان مراد

ما عدا ثمانية أمتار مقابل باب علي رضي اهلل عنه ،فإنها

خان ابن السلطان أحمد خان عام 1040هـ.

لم تسقف ألن تركها بغير سقف أجمل وأحسن،

الرواق العثماني

ويبلغ عرض السقف كله عشرين مترًا ونصف المتر،

مبنى لمكتبة الحرم المكي الشريف ،وكذلك في عام

وقد كتب على هذه المظلة بخط جميل وبحروف بارزة

1392هـ أمر ببناء مصنع كسوة الكعبة المشرفة في

من النحاس السميك مثبت في لوح من الصاج المتين

موقعه الجديد في أم الجود ،وتوسيع أعماله.

طوله أربعة أمتار وعرضه متر واحد وأربعون سنتيمترًا،

عهد الملك خالد

وأهم ما يميز عمارة الرواق العثماني أنه حل فيها
القباب محل السقف الخشبي ،وأنشئت نتيجة لذلك
العديد من األعمدة الرخامية ،واستخدمت األعمدة
التي تبقت من عمارة المهدي ،وأعمدة من الحجر
الشميسي ،وقد أصبح عدد األعمدة بعد هذه العمارة
 589عمودًا ،موزعة على جميع جهات المسجد الحرام،
والعقود  881عقدًا ،وضم المسجد  152قبة ،موزعة
على جهات المسجد األربع ،و 232طاجنًا بجوار القباب،
وعدد األبواب  26بابًا ،وبلغت مساحة المسجد الحرام

المنظر ،كما أمر بعمل سبيلين لماء زمزم مع تجديد

كما أمر بعمل باب جديد للكعبة مغطى بصفائح من
الفضة الخالصة ،محالة بآيات قرآنية ،نقشت بأحرف
من الذهب الخالص ،وأمر بإصالح عضادتي باب الكعبة
بالفضة الخالصة الموشاة بالذهب ،وفي سنة 1370هـ
أمر رحمه اهلل بترخيم الواجهات المطلة على المسجد
الحرام ورحباته ترخيمًا كامال.

بعد ترميمه وتغيير األخشاب التالفة فيه.

عهد الملك فيصل
وعندما تولى الملك فيصل الحكم عام 1384هـ واصل
رحمه اهلل إنجاز توسعة المسجد الحرام التي بدأت
في عهد أخيه الملك سعود رحمه اهلل ،والتي أمر
بها أبوهما الملك عبد العزيز رحمه اهلل ،ومن أهم ما
حصل في عهده إزالة البناء القائم على مقام إبراهيم
توسعة للطائفين ،ووضع المقام في غطاء بلوري،
وذلك عام 1387هـ ،وفي عام 1391هـ أمر رحمه اهلل ببناء

وقام الملك خالد رحمه اهلل بإتمام ما تبقى من عمارة
وتوسعة المسجد الحرام ،وكان ذلك في السابع من
رجب عام 1396هـ ،كما تم في عهده أيضًا افتتاح مصنع
الكسوة بعد تمام البناء والتأثيث ،وذلك عام 1397هـ،
ومن األعمال المهمة في عهده توسيع المطاف
سنة 1398هـ في شكله الحالي ،وفرش أرضيته برخام

عهد الملك سعود

مقاوم للحرارة جلب من اليونان مما زاد من راحة

وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود أمر

المصلين والطائفين في الظهيرة ،وشملت توسعة

رحمه اهلل بفتح شارع وراء الصفا ،وصرف مرور الناس

المطاف نقل المنبر والمكبرية ،وتوسيع قبو زمزم،

والسيارات عن شارع المسعى ،وفي سنة 1373هـ أمر

وجعل مدخله قريبًا من حافة المسجد القديم في
ُ

بتركيب مضخة لرفع مياه زمزم ،وفي سنة 1374هـ

جهة المسعى ،وجعل فيه قسمان :قسم للرجال،

أنشأ بناية لسقيا زمزم أمام بئر زمزم ،وفي سنة 1375هـ

وقسم للنساء ،وركبت صنابير لشرب الماء البارد،

في ترميمات الحرمين الشريفين وبذل كل غال ونفيس

تم استبدال الشمعدانات الست بحجر إسماعيل عليه

وجعل للبئر حاجز زجاجي ،كما أمر رحمه اهلل بصنع

السالم بخمس نحاسية تضاء بالكهرباء ،كما أمر رحمه

باب الكعبة المشرفة في عام 1399هـ بشكل بديع،

في سبيلهما ،فكان من أبرز ما أمر بعمله في المسجد

اهلل بتبليط أرض المسعى باألسمنت ،وفي الخامس من

وبنفقات عظيمة ،كما تم صنع باب للسلم الداخلي

الحرام أنه في سنة 1344هـ أمر بترميم المسجد
الحرام ترميمًا كام ً
ال ،وإصالح كل ما يقتضي إصالحه،

ربيع األول سنة 1375هـ ألقى جاللة الملك سعود رحمه

للكعبة الموصل إلى سطحها ،وفي تلك السنة تم

اهلل خطابه التاريخي بالشروع في توسعة المسجد

وكذلك ترخيم عموم المسجد ،وفي سنة 1345هـ لما

الحرام التي أمر بها والده الملك عبد العزيز رحمه اهلل،

إزالة باب بني شيبة والمنبر الرخامي من المطاف ،كما
تم تبليط المطاف كام ً
ال بالرخام األبيض ،وفي عام

كثر عدد الحجاج كثرة هائلة أمر بوضع السرادقات

وبدئ العمل في  4ربيع الثاني عام 1375هـ ،وذلك بنزع

1400هـ تم التنظيف الشامل لبئر زمزم بعد القيام بأول

في صحن المسجد؛ لتقي المصلين حر الشمس،

ملكيات الدور والعقارات الواقعة في أرض التوسعة

عملية استكشافية للبئر.

في العمارة العثمانية  28003أمتار مربعة.

عهد الملك عبد العزيز
وأولى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
رحمه اهلل منذ تشرف بالوالية على الحرمين الشريفين
عناية بالغة ،فلم يمض وقت يسير على توليه الحكم
ودخوله مكة المكرمة عام 1343هـ حتى أعلن البدء
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

كلمة من صاحب العظمة إلى الشعوب اإلسالمية
 29رمضان  31 1359اكتوبر 1940
أرسل ديوان صاحب العظمة الشيخ حمد هذه
الكلمة إلى عدن لتذاع من محطتها على
الشعوب االسالمية المجاورة وهي

وشواطي بحر العرب والسواحل االفريقية وما حول
ذلك من اقطار العروبه واالسالم سائل المولى جل
جالله ان يعيدنا على مثله وشعوبنا جميعا في
رخاء واطمئنان اني اشعر بسرور اذ تمكنت بواسطة
المحطة الالسلكية العدنية من مخاطبتكم وزف
التحيه اليكم وفي بضعة ايام سنفتتح في البحرين
المحطه الالسلكية التي بواسطتها ستزداد االواصر
والروابط بيننا كما وثقنا ان شاء اهلل

ان الصلة التجارية واالقتصاديه بين بالدنا ودياركم
ما زالت مستمره رغم الحرب واالمل بعون اهلل
ان تتضاعف في المستقبل ازدهارا وانتشارا لقد
ساءنا ما يصيب بعض بلدانكم من ويالت الحرب
واغارة الطائرات ولقد شاركناكم في مواجهة
شيء من ذلك كما وال بد ان يكون بلغكم اني
انا وشعبي نشعر بعطف عظيم عليكم ونبتهل
إلى اهلل ان يوفر سعادتكم والسالم عليكم.

بيان من صاحب العظمة

 7شوال  1359الموافق  7نوفمبر 1940م

تضئيل األنوار

بمناسبة عيد الفطر المبارك وتوكيدا لالخوة
الطبيعية االسالمية فاني ابعث بالتهاني والتحيات
الطيبة إلى اخواننا من العرب والمسلمين
القاطنين في عدن وعلى ضفتي البحر األحمر

نحيط جميع رعايانا علما بأنه في الساعات األخيرة
من ليلة السبت  17رمضان ( 19أكتوبر) حلقت بعض
الطائرات المعادية على بالدنا وحاولت مهاجمة
(مصفاة النفط) .وعلى الرغم من أن تلك الطائرات
لم تلق أية مقاومة لظهورها فجأة وعلى غير
انتظار فانها كانت تحلق عن علو  3000قدم عن
سطح األرض .وألقت نحو  40قنبلة سقطت
جميعها بعيدا عن الهدف المقصود بنحو نصف
ميل ،ولم تسبب أي ضرر ،ولم تجرح احدا مطلقا
وهلل الحمد .ان الحكومة البريطانية متخذه كافة
التدابير الالزمة ألجل الدفاع عنا ،ومن واجب كل
فرد من رعايانا أن يلتزم الهدوء ،وأن يمتثل وينفذ
فورًا جميع األوامر التي تصدر وتعلن ،واالعتماد
على اهلل وحده جل جالله.

وسائل مقاومة الغازات
الجوية في البحرين
لم يكن منتظرا أو متوقعا ان تتناول الغارات الجوية
البحرين الن الوصول اليها يقتضي خرق حياد دولتين
عربيتين هما اليمن والمملكه العربية السعودية
لذلك شرعت السلطات في االستعداد لمقاومة
الغارات بالمدافع المضادة والطائرات المقاتلة وقد
صدر اليوم أمر رسمي باجراء نظام اطفاء األنوار
وتلوين مصابيح السيارات وقد نشرنا ذلك في غير
هذا المكان فعلى الجمهور ان يعاون حكومته
فيما تتخذه من التدابير لسالمته وصيانة الوطن.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

االكتتاب لسالح الجو
البريطاني في البحرين
كانت النيه على فتح اكتتاب مالي يهدي إلى السالح
الجوي الملكي البريطاني محتمله منذ مده رغبه
في اظهار شعور العطف نحو بريطانيا العظمى
ويشاء اهلل ان يتشاور بعض المهتمين باالمر من
الكبراء واالعيان مشاوره كانت نتيجتها تأليف لجنة
عقدت اجتماعها االول في دار البلدية تحت رئاسة
صاحب السمو الشيخ سلمان ابن صاحب العظمة
الشيخ حمد ولقد تقرر في ذلك المجلس دعوة نخبة
من االعيان إلى االجتماع ألجل التبرعات في حديقة
البلدية في الساعة  8٫30من يوم الجمعة (غدا) بعد
الظهر وقد وزعت بطاقات الدعوة فعال.

نشرت الحكومة أمر يحتم على أصحاب
السيارات طالء زجاج المصابيح باللون األسود
طبقا للتعليمات المعروفة وجعلت يوم عاشر
شوال هو آخر مهلة الصحاب السيارات لينفذوا
هذا االمر لقد دفعنا عدوان ايطاليا الذي ال مبرر
له إلى ان نقاسي من الظالم ماقاساه كثير
من اقطار العالم اشهر طويال منذ ان اشتعلت
هذه الحرب .لقد عاد منظر مدينتي المنامة
والمحرق إلى الحالة التي كانت موجوده قبل
عقدين من الزمان عندما لم يكن هناك تيار
كهربائي ولقد كان أول ضحيه لهذا الظالم
تصادم سيارتين وخرج نحو  12شخصا من
ركابهما بعضها جراح خطيره.
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ذكريات من �أيـام زمان

املغفور له الأمري الراحل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة (ويل

العهد�آنذاك) يف حفل توزيع وثائق التملك لأهايل قرية الزالق يف
عام 1961م

قرية عايل يف ال�ستينيات

�سوق البز يف املنامة يف ال�ستينيات

�أحد بياعني الكريو�سني يف حمطات البنزين التابعة ل�شركة بابكو عام 1957م
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مطرحانية �سوق اخل�ضرة يف املنامة يف اخلم�سينيات

مدر�سة الق�ضيبية للبنات ب�شارع الق�صر مقابل مركز د�سمان حالي ًا يف نهاية
اخلم�سينيات

�شرطي املرور ينظم تقاطع �شارع ال�شيخ خليفة �شارع بلدية املنامة
القدمية يف اخلم�سينيات

�إحدى الأحياء ال�سكنية يف مدينة املحرق يف اخلم�سينيات

البا�ص «ب�ست» اخل�شبي يف ال�ستينيات
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�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقروء ًا
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف
معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تنعتق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

حواء العظيمة
�أنت ال�سعادة والك�آبه

مما يدور ببال غابه

و الوجد حبك وال�صبابه

تبقني �أنت ويذهبون �إذا

املعطر كال�سحابه

تبقني �أنت ويذهبون

�أنت احلياة تفي�ض باخل�صب

ال�صباح جال �ضبابه

منك الوجود يعب

ذبابة تتلو ذبابه!

فرحته وي�ستدين �شبابه

وعلى عيونك تنرث

الأحالم �أجنمها املذابه

وعلى �شفاهك يك�شف الفجر

اجلميل لنا نقابه

�أوحيت لل�شعراء ما كتبوا
فخلدت الكتابة

و هم�ست للخطباء فارجتلوا
البديع من اخلطابه

و خطرت يف التاريخ طيفا
تع�شق الر�ؤيا ان�سكابه

�ضل الأىل ح�سبوك

ج�سما ال ميلون اعت�صابه

و �ضجيعة م�سلوبة الإح�سا�س

طيعة الإجابه

و ذبيحة نحرت لي�أتي
الذئب منها ما ا�ستطابه

و ب�ضاعة يف ال�سوق باعتها
الع�صابة للع�صابة

تبقني �أنت فقهقهي

غازي القصيبي

قفي!

قفي! ال ترتكيني يف الرياح

و �أحلم بالورود و بالأقاحي

�أحارب بالنوازف من جراحي

قفي! فالليل بعدك من عذابي

و تلتهم البقية من كفاحي

و �أنكر حني ما مت�ضني حلمي

تغنت-و هي جته�ش-لل�صباح

و �أعجب كيف يغريني طريقي

ن�صال-يف �ضلوعي-من �سالحي

قفي! فالكون لوال احلب قرب

و قد قفز العدو �إىل اجتياحي

قفي! فاحل�سن لوال احلب قبح

�سوى رق�ص ال�سراب على البطاح

قفي! فاملجد لوال احلب وهم

و م�أ�ساة الوجود حتز قلبي

و يف �شفتي �أبيات حزاين

قفي! ال حترميني-والليايل

ي�ضج ..و كان يطرب من مراحي

و �أهز�أ باملدجج من طماحي

و موتي فيه �أقرب من جناحي

تنكر يل ال�صديق فما اندها�شي

و �إن مل ي�سمعوا �صوت النواح

�أطالع يف الوجوه فال تريني

و �إن نظموا الق�صائد يف املالح

قفي! ال ترتكيني للفيايف

ت�صب اجلمر يف وجهي املباح

وحيدا تتبع الذ�ؤبان خطوي

و تزدحم الن�سور على جماحي
تثور زوابع ال�صحراء حويل

و �إن �ساروا �إليه على الرماح
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